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Ideias transformadoras que mobilizem 
e engajem pessoas para a realização 

de ações coletivas de voluntariado!



As Organizações da Sociedade Civil podem 
participar da chamada para o MUVO – Mutirões 
Voluntários 2019, iniciativa do Programa 
Cidadania Ativa que investe em mobilização e 
engajamento de todos, com objetivo de 
energizar a sociedade para agir na superação 
dos seus desafios e promover o bem-estar 
social.

Se você tem uma proposta de transformação de 
um espaço que possa ser realizada em parceria 
com a comunidade e desperte para o 
engajamento coletivo, conte para nós!

Serão selecionadas até 10 ideias inovadoras 
que melhorem a realidade das comunidades.

Proposto pela Fundação FEAC, este projeto 
pretende incentivar as Organizações a expandir 
suas ações para além do seu espaço físico e 
mobilizar a comunidade para que consigam 
contribuir, de maneira integrada, para a 
melhoria qualidade de vida das pessoas do 
território. 

Sobre a chamada

18 de março a 1º de abril de 2019

Período de inscrições

Organizações da Sociedade Civil (OSC) de 
Campinas/SP e coletivos que tenham atuação 
ativa em uma comunidade ou território deste 
município.  Apenas não aceitamos iniciativas que 
tenham caráter político e/ou religioso.

Quem pode participar?
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Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, 
explicando qual ideia/ação será desenvolvida.

A inscrição deverá ser feita no link 

www.feac.org.br/muvo2019

Como fazer a inscrição?

Não. Somente pelo link

www.feac.org.br/muvo2019

Existe outra forma de inscrição
além do site?

Deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico 
cidadaniaativa@feac.org.br solicitando o envio da 
confirmação da inscrição.

O que fazer caso a organização
ou o coletivo não receba
em até 24 horas o 
e-mail de confirmação
da inscrição?
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Ÿ Somente inscrições realizadas no prazo 
serão consideradas.

Ÿ Risco para voluntários;

Ÿ Impacto da proposta para a comunidade em 
que atua;

Ÿ Serão priorizadas ideias inovadoras;

Ÿ Capacidade de engajar a comunidade - 
Mobilização de no mínimo 50% dos 
voluntários necessários para realização da 
proposta;

Ÿ Serão priorizadas propostas que acontecerão 
no entorno da instituição em espaços 
utilizados ou que possam ser utilizados no 
desenvolvimento das ações;

Ÿ Viabilidade de proposta;

Ÿ Serão priorizadas ideias que permitam o 
vínculo continuado dos voluntários com a 
entidade.

Ÿ Capacidade de engajar o comércio local para 
fornecer materiais necessários;

Telefone: (19) 3794-3544
E-mail: cidadaniaativa@feac.org.br 

Quais critérios serão avaliados
na seleção das propostas?

Informações
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